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Johdanto 

 
Vuosi 2014 oli Punaisen Ristin Kuopion osaston 63. toimintavuosi. Osastossa oli vuoden 

lopussa 843 jäsentä, joista noin 200 osallistui vapaaehtoistoimintaan. Osaston 

valmiustoimintaan kuuluvia ryhmiä olivat ensiapuryhmä, henkisen tuen ryhmä ja 

ensihuoltoryhmä. Sosiaalipalvelujen ryhmiä olivat ystäväpalvelu, terveyspistetoiminta, 

monikulttuurinen ystävätoiminta sekä eläkeläisten päiväkerho ja Kaveriksi- ystävätoiminta. 

Uutena ryhmänä alkoi ikääntyneille miehille ukkokerho Ajattomat.  

 

Osaston kouluttajat ja ohjaajat 
 

Osastossa oli kouluttajia vuonna 2014:  

 2 valmiuskouluttajaa 

 1 järjestökouluttaja 

 1 sosiaalitoiminnan kouluttaja 

 1 henkisen tuen kouluttaja 

 3 ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa 

 1 ensivastekouluttaja 

 

Ohjaajia/promoja:  

 6 sosiaalipromoa 

 1 Konttipromo 

 3 monikulttuurisuus 

 1 ensiapupromo 

 1 nuorisopromo 

 

Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
 
Osaston sääntömääräisessä toiminnassa noudatetaan Suomen Punaisesta Rististä annetun 

lain (283/2000) ja Suomen Punaisen Ristin säännöt sisältävän asetuksen (811/2005) 

määräyksiä sekä Suomen Punaisen Ristin valtuuston antamien osaston johtosäännön sekä 

taloussäännön mukaisia ohjeita. 

 

Osaston hallitus:  

 

Jouni Nuutinen   puheenjohtaja   
Heikki Sederholm   varapuheenjohtaja  

 

jäsenet: 

Leena Holländer 

Jari Jokinen 

Pirkko Karjalainen 

Pekka Kenjakka 

Hannu Kosunen 

Sinikka Marttila 

Riina Myyryläinen 

Leena Närvänen 

Anna-Maija Pakarinen 

Tiina Sundvall 

 

vastuuhenkilöt: 

Riikka Savonen   sihteeri 
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Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt: 

 

 jäsenmestari    Heli Nuutinen 

 tiedottaja    Heli Nuutinen 

 keräysjohtaja    Jouni Nuutinen 

 kotimaan apu    Sinikka Marttila  

 valmiustoiminta, henkinen tuki   Pekka Kenjakka 

 ukkokerho ajattomat   Pekka Kenjakka 

 sosiaalipalvelu    Leena Närvänen 

 monikulttuurisuustoiminta   Riina Myyryläinen 

 ea-ryhmän johtaja    Jari Jokinen 

 ensiapupäivystysten yhdyshenkilö  Jari Jokinen 

 nuorisotoiminta    Mari Sulku 

 tuotevastaava    Jari Jokinen 

 terveyspisteet    Irja Harju 

 omaishoitajien tuki   Matti Leinonen 

 pluspisteet, humanitäärisen ryhmä  Leena Holländer 

 

 

 

Osaston tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta vahvistettiin 

kevätkokouksessa joka pidettiin 31.3.2014. Osaston hallitus kokoontui 8 kertaa. 

 

Osaston hallitukseen valittiin 10 jäsentä, heistä puolet oli vuorovuosina erovuorossa. 

Laadittiin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi. Syyskokous pidettiin 

23.11.2014. 

 

Osallistuttiin piirin vuosikokoukseen Huhmarissa 26. – 27.4.2014 sekä osallistuttiin 

kummitapaamiseen Kuopiossa. 

 

Osaston hallitus käsitteli valmiussuunnitelman toukokuun kokouksessaan. Osallistuttiin 

aktiivisesti Vapepan Kuopion paikallistoimikunnan toimintaan. 

 

Osallistuttiin uuden linjauksen valmisteluun ennen kokousta ja itse yleiskokouksessa 7.-

8.6.2014. Turun yleiskokoukseen osallistui virallisina edustajina: Pirkko Karjalainen, Riitta 

Hirvonen, Heikki Sederholm, Anna-Maija Pakarinen ja Jouni Nuutinen. Kokoukseen lähtivät 

myös: Irja Harju, Meri-Tuuli Kotilainen, Leena Holländer, Riina Myyryläinen, Hannu Kosunen, 

Heli Nuutinen ja Maija-Liisa Pirskanen 

 

Yleiskokouksessa tehtiin aloite jossa esitettäisiin SPR jäsenyyden merkityksen lisäämistä 

ilmoittautuessa tapahtumiin ja koulutuksiin, kursseille jne. Käytännössä tarkoittaa että 

ilmoittautumisen yhteydessä kysyttäisiin jäsennumeroa. 

 
Tapahtumat ja kampanjat 
 
Järjestettiin ystävänpäivänä vanhainkodin valtaus yhteistyössä Humanistisen 

ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogian opiskelijoiden kanssa kolmella eteläkuopiolaisella 

palvelutalolla. Opiskelijoita oli mukana 15.  

 

Punaisen Ristin viikolla järjestettiin Tulijan tukena – valokuvanäyttely ja Pakolaisteltta 

koulutustilojemme alakerrassa sekä Henryn päivän kahvit 8.5.2014.  Vierailijoita viikolla 

kävi 136. 

 

Järjestettiin 18.–20.9.2014 Nälkäpäiväkeräys, keräyskeskuksena toimi Puijonkatu 9 

ensimmäisen kerran. Keräykseen osallistui 55 kerääjää, keräystulos oli 7.830 euroa. 

 

Osallistuttiin Filippiinien katastrofikeräykseen 1.500 eurolla helmikuussa. 
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Osallistuttiin Nenäpäiväkeräykseen hernekeiton teossa Vapepan Kuopion 

paikallistoimikunnan kanssa. 

 

 

Viisi henkilöä keräsi 604,00 euroa lippailla Hyvä Joulumieli keräykseen. Jaettiin yhteensä 

127 kpl á 50,00 euron avustuskorttia vähätuloisille lapsiperheille yhteistyössä Kuopion 

kaupungin sosiaalitoimen ja Kallaveden seurakunnan kanssa. 

 

Osaston omakeräys tuotti 7029,00 euroa, summasta katastrofirahastoon siirrettiin 930,00 

euroa. Keräysyhteystyö Osuuskauppa PeeÄssän kanssa jatkuu. 

 
Tiedottaminen ja jäsenhankinta 
 
Nettisivuja www.sprkuopio.com ja kuopio.punainenristi.fi ylläpidettiin säännöllisesti. 

Facebook -sivulla Suomen Punainen Risti Kuopion osasto oli vuoden lopussa reilut 300 

tykkääjää. Julkaistiin vapaaehtoisten blogia. Lähetettiin mediatiedotteita.  Kontissa ja 

Veripalvelussa oli esitteitämme jaossa. 

 

Jäsenlehti lähetettiin kerran.  

 

Koottiin tiedotustiimi kaikkien toimintaryhmien tiedotusvastaavista, jotka suunnittelivat 

yhdessä tiedotusta ja osastomme näkyvyyttä, sekä toimivat linkkeinä eri toimintaryhmien 

välisessä tiedotuksessa. 

 

Tarjottiin SPR-jäsenyyttä tapahtumissamme ja koulutuksissamme. Järjestettiin Yhteisen 

lipun alla – SPR:n peruskursseja 3 kertaa, joissa oli yhteensä 15 osallistujaa. Näiltä 

kursseilta tuli useita uusia toimijoita osaston eri toimintaryhmiin. 

 

 

Ensiapuryhmä 
SPR:n Kuopion osaston ensiapuryhmä päivystää yleisötilaisuuksissa, toimii koulutusryhmänä 

ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VaPePa) hälytysryhmänä, joka on viranomaisten 

käytettävissä erilaisissa pelastuspalvelutehtävissä. 

 

Ensiapuryhmään kuului vuoden 2014 lopussa 46 jäsentä joista 

 40 toimi ryhmässä aktiivisesti 

 miehiä oli 18, naisia 28 

 terveydenhuollon ammattilaisia 12 

 päivystysoikeuden omaavia 22 

 uusia 13 

 

 

Kokoontumiset ja harjoitukset 

 
Kokoonnuimme torstaisin kaikkiaan 42 kertaa, yhteensä 668 osallistujaa. 

 

Ryhmä harjoitteli 37 kertaa: ensiapuharjoituksia 30 joissa osallistujia 501 ja valmiutta 7 

kertaa joissa osallistujia 98. Lisäksi muiden ryhmien kanssa yhteisharjoituksia oli 1, 

viranomaisharjoituksia 1. Alkusammutusharjoitus suoritettiin syksyllä Pohjois-Savon 

pelastuslaitoksella. 

 

 

Ensiapuryhmästä osallistui 6 hengen joukkue Savo-Karjalan piirin järjestämiin 

ensiapukilpailuihin 10.5.2014. Kuopion joukkueessa ”Kuopion tähtityttöset” olivat mukana 

Riikka Savonen, Laura Tossavainen, Heli Nuutinen, Hennariikka Miettinen, Salla Heikkinen ja 

Jaana Puustinen. Tähtityttöset sijoittuivat kisoissa kolmanneksi.  
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Myös Tampereella järjestettyihin ”Kömmähdyksiä kuusikossa”-ensiapukilpailuihin lähti 

Kuopiosta joukkue ”Sukkelat savolaiset”, jonka jäseninä olivat Heli Nuutinen, Hennariikka 

Miettinen, Salla Heikkinen, Tanja Myllynen ja Jaana Puustinen. Sukkelat savolaiset sijoittuivat 

seitsemänneksi. 

 

Osallistuimme syksyllä 5 ryhmäläisen voimin SPR Savo-Karjalan piirin ja Nilsiän osaston 

järjestämiin Ensiapuzäpinöihin Tahkovuorella. 

 

 

Vierailut 

 
Vieraana omasta toiminnastaan kertomassa kävi Kuopion kaupungin pakolaishoitaja Leila 

Savolainen. 

Teimme koulutus- ja esittelyvierailuja kerran alakoulussa ja kerran partiokololla 

opettamassa ensiapua lapsille. Lisäksi vierailimme MLL:n perhekahvilassa kertomassa 

pienten lasten ensiavusta. 

 

Vierailimme Siilinjärvellä mielisairaalamuseossa tutustumassa mielisairaanhoidon 

historiaan Suomessa. 

 

Ensiapupäivystykset 
 

Ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 24, joissa päivysti yht. 20 päivystäjää tehden yhteensä 

1262 henkilötyötuntia.  

 

Suurimpia ryhmän järjestämiä ensiapupäivystyksiä olivat: 

 Kuopio Wine Festival: 119 autettua, 32 vapaaehtoista, 225 henkilötyötuntia 

 Kuopio Rock: 270 autettua, 14 vapaaehtoista, 180 henkilötyötuntia 

 Kalevan kisojen yleisöensiapu: 80 autettua, 8 vapaaehtoista, 110 henkilötyötuntia 

 

Lisäksi ensiapuryhmä toimi ensiavun koordinaattorina Joensuun Ilosaarirockissa jossa 

yhteistyössä muiden ensiapuryhmien kanssa 75 vapaaehtoista auttoi yhteensä 710 

festarivierasta tehden yhteensä 870 henkilötyötuntia. 

 

 

Autettuja oli yhteensä 1313 henkeä. Yhteispäivystyksiä muiden osastojen kanssa oli 9. 

Päivystyskortti oli voimassa 22 henkilöllä.  

 

 

Kurssit ja koulutus 

 
Ryhmäläisten kurssitietoja ylläpidettiin ea-ryhmän-johtajan tietokannassa.  

 

 EA1-kurssin kävi 5 

 EA2-kurssin 3 henkilöä 

 EA3-kurssin kävi 3 henkilöä 

 PPE-D-koulutus (painelu-puhallus-elvytys ja defibrillaatio) annettiin 6 henkilölle 

 Henkisen tuen kurssin kävi 2 henkilöä. 

 

Elvytysharjoitus järjestettiin 7 kertaa. 

 

Järjestimme myös ensiapupäivystäjille suunnatun ”kortillisten illan” jossa käytiin läpi 

päivystystoimintaa yleisesti ja perehdyttiin uusiin päivystys- ja lääkeohjeisiin. Tarjolla oli 

myös ruokaa ja sauna halukkaille.  

 

Ryhmä toimi Opintokeskuksen vertaisopintoryhmänä. Osallistujalistaa ja 

koulutuskalenteria ylläpiti ryhmänjohtaja joka myös täytti Opintokeskuksen tukihakemuksen. 

Tukea saatiin 273,00 euroa. 
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”Tervetuloa ensiapuryhmään”-kurssi toimi yli odotusten: kuudella kurssilla kävi yhteensä 

26 henkilöä, joista uusia aktiiveja ryhmään saatiin 13 joten kurssin pitämistä jatketaan 2015. 

 

 

 

Varusteet 

 
Varusteita huollettiin tarpeen mukaan. Toisen ilmakaariteltan pesu jätettiin teettämättä 

koska ensimmäisen teltan pesujälki ei ollut suhteessa hintaan.  

 

Hankittiin 6 kpl VHF164-radioita Vapepan yhteisradioluvan alle.  

Hankittiin Juvan Ensihoitopalvelulta käytettyjä välineitä kuten Lifepak 12-

monitoridefibrillaattori, KED-rankatuki ja Pensi-siirtotuoli. Vanha siirtotuoli myytiin 

nimelliseen hintaan Siilinjärven osastolle. Saatiin lahjoituksena Kuopion kaupungin 

varmuusvarastosta taittopaareja joista suurin osa jaettiin lähiosastoille.  

 

Kuopio-Jukolan lääkintäorganisaatioon osallistui muutama osaston ensiapupäivystäjä mutta 

kyseessä ei ollut osaston järjestämä ensiapupäivystys. Jukolan kisaorganisaatio osti 

ensiapuryhmän vanhat päivystysasut ja niiden tilalle hankittiin uudet. Jukolasta saatiin 

myös iso määrä erilaisia ensiaputarvikkeita joista osa jaettiin niin ikään lähiosastoille. 

 

Virkistystoiminta 
 

Kevätkaudella järjestimme kevätkauden lopettajaiset Paavon mökillä, paikalle pääsi 12 

ryhmäläistä. 

 

Syyskaudella kävimme osaston kustantamana keilaamassa 14 ryhmäläisen voimin. 

 

Pikkujoulut järjestettiin joulukuussa satamassa laiva Queen R:llä. Ohjelmaan kuului mm. 

karaokea, Valehtelijoiden klubi ja improvisoitu näytelmä jonka pääosissa olivat Harso-tonttu, 

Laastari-tonttu ja 3K-tonttu. Osallistujia oli 23 henkilöä. 

 

 

Henkisen tuen ryhmä 
Henkisentuen ryhmä on viranomaisten tukena ja käytettävissä onnettomuus tilanteissa, sekä 

on valmiudessa antamaan henkistä tukea yksityisille ihmisille heitä kohdanneissa kriisi 

tilanteissa. 

 

Henkisen tuen ryhmä kokoontui 10 kertaa koulutus- ja harjoitusiltoihin. Avustustehtäviä oli 

5 joista 1 oli VaPePa-hälytys.  Henkisen tuen päivystys avattiin 1 kerran, joka toimi 4 

vuorokautta. Kokoontumisiin osallistui keskimäärin 12 henkilöä. Avustustehtävissä oli 

mukana keskimäärin 5 henkilöä. Osallistuttiin Ilosaarirockissa henkisen tuen 

päivystykseen. 

 

 

Ystäväpalvelu  
Ystävä on apuna arjessa, kuuntelee, keskustelee tai vaikkapa lukee ääneen. Hän auttaa 

ulkoilussa ja asioilla käynnissä. Ystävätoiminta on tavallisten ihmisten toimintaa toisten 

auttamiseksi. Apua annetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminnassa pyritään 

luotettaviin ihmissuhteisiin ja säännöllisiin tapaamisiin. 

 

 

Toiminnassa oli mukana 92 henkilöä, joista laitosvierailijoita 9, ystävävälittäjiä 4 ja 

ryhmän vetäjiä 1. Omaishoitajien tukihenkilöinä toimi 3 henkilöä. Ystäväkäyntejä oli 

1280. Ystäväpuheluja 126 kpl. 

 

Ystäväiltoja järjestettiin 6, joissa kävijöitä n.16/ kerta.  
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Keväällä tehtiin retki Koivumäen kartanoon yhdessä eläkeläisten päiväkerhon ja 

omaishoitajien kanssa. Mukana oli 27 ystävää.  

 

Joulukuussa käytiin teatterissa katsomassa Kaikki Kivestä esitystä. Mukana oli 37 ystävää.  

 

Tsemppipäivään osallistui 12 henkilöä. 

 

Ystävävälitys päivysti 74 tuntia. Ystäväpyyntöjä otettiin vastaan 47 ja uusia ystäviä 

välitettiin 28.  

 

Ystäväkursseja järjestettiin 2, osallistujia 26 ja henkisen tuen kursseja 1, osallistujia 20.  

 

Leena Närvänen kävi kertomassa ystävätoiminnasta Tielaitoksen veteraanien 

kuukausikokouksessa, keskustan Marttojen illassa ja Suokadun palvelutalossa 

aivohalvauspotilaille ja heidän omaisilleen.  

 

Ystävävälittäjät osallistuivat sosiaalipalvelujen suunnitteluiltaan 4 kertaa. Annettiin 

toiminnan opastusta uusille vapaaehtoisille. Ystävävälittäjä-koulutukseen osallistui 5 

henkilöä.  

 

Osallistuttiin Tanssien ja Huutaen Hyvää tapahtumaan Apajassa. Ystävätoiminta oli yksi 

kolmesta avustuskohteesta, johon tapahtuman tuotto ohjattiin. 

 

Järjestettiin Ystävänpäivä-kahvitus yhdessä LähiTapiolan kanssa yhtiön konttorissa 

Kauppakadulla. 

 

Pelastusopiston harjoituspotilas käyntejä oli 71 kertaa ja niissä oli mukana 19 henkilöä. 

 

 
  Monikulttuurinen ystävätoiminta 
 

Punainen Risti tukee pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista uuteen 

kotimaahan. SPR haluaa edistää moninaisuutta ja tarjoaa siksi eri kulttuureista tuleville ja 

suomalaisille mahdollisuuden tutustua toisiinsa. 

 

Infotilaisuus toteutui suunnitellusti 1 krt/kk tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa.  

Ystäväpareja yhdistettiin kuusi. 

 

 

Pakolaisyksikön kesäleirille osallistui kaksi vapaaehtoista.  
 
Ystäväilta toteutui kerran, puhujana pakolaisyksikön esimies.  

 

Tulijan tukena–koulutus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia.  

 

Olimme pääjärjestäjänä Maailma Kuopion torilla-tapahtumassa, jossa osaston toiminta oli 

monipuolisesti esillä. Mukana oli myös muita osaston toimintaryhmiä. 

 

Ravintolapäivä toteutettiin osaston tiloissa nimellä Red Nose Restaurant 15.11.2014. 

Ravintolapäivän tuotto suunnattiin Nenäpäiväkeräykseen.  

 

Pikkujoulujuhla pidettiin yhdessä Kompassin kanssa. 

 

Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajaopiskelija selvitteli työharjoitteluna Läksyhelppi-toiminnan 

tarvetta Kuopion alakouluilla.  
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Humanitäärisen oikeuden ryhmä 
 

 Yhteistyössä Elävän Kirjaston kanssa olimme Mahdollisuuksien torilla toukokuussa. 

 Rasismin vastaista toimintaa toteutettiin eri tilaisuuksissa.  

 Joensuun Poliisin erityisnuorisotyöntekijä Jarkko Riihonen piti koulutuksen 

erilaisuudesta Kuopion Yliopistolla. 

 

 

 

Omaishoitajien tukitoiminta 
Omaishoitajien tukitoiminnan avulla pyrimme vahvistamaan ja edistämään omaishoitajien 

terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tarjoamme omaishoitajille virkistysmahdollisuuksia ja 

vertaistukea, sekä tietoa arkea helpottavista asioista. Toiminnan tavoitteena on tarjota 

omaishoitajille toimintaa, joka auttaa heitä jaksamaan tärkeässä työssään. 

 

Kohderyhmänä olivat kaikki omaistaan tai läheistään huolehtivat omaishoitajat. 

Vuoden 2014 aikana ryhmissä kävi keskimäärin noin 10 omaishoitajaa/tapaamiskerta. 

Ryhmätoimintaa järjestettiin kerran kuukaudessa osaston vapaaehtoisten voimin.  

Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on ollut 4 hlöä (2 naista ja 2 miestä). 

Olemme tehneet yhteistyötä omaishoidonverkoston kanssa. 

 

Eläkeläisten päiväkerho 
 
Kerho kokoontui 18 kertaa, joissa oli n. 14 osallistujaa/ kerta. Kerho vietti 50-

vuotisjuhlaansa lounastamalla ravintola Rustiikissa. 

 

Kerholaiset osallistuivat kevätretkeen ystävien ja omaishoitajien kanssa ja olivat mukana 

teatterissa. Tsemppipäivään osallistui 9 henkilöä. 

 
Ukkokerho Ajattomat 
 
Ukkokerho Ajattomat aloitti toimintansa 2014. Toiminta on ikämiehille suunnattua toimintaa. 

 

Ukkokerho Ajattomat kokoontui 5 kertaa viime vuoden aikana. Tutustuimme Karjalan 

lennostoon, olimme Kalpan vieraana ja seurasimme Kalpa-Ässät peliä, ja seurasimme 

ylikonstaapeli Juha Taskisen luentoa.  

 

Mukana kokoontumisissa oli keskimäärin 12 henkeä. Ajattomiin kuului vuoden vaihteessa 25 

henkeä. 

 

Kaveriksi! – ystävätoiminta 
 
Tavoitteena oli saada 30 aktiivista vapaaehtoista Kaveriksi! toimintaan mukaan ja 

yhdistää mahdollisimman monta kaveriparia. Tavoitteet täyttyivät 

ystäväparien osalta, joita on yhdistetty pitkin vuotta hyvin. Aktiivisia 

vapaaehtoisia vuoden 2014 lopulla oli vajaa 20.  

 

Kevään aikana vapaaehtoisille järjestettiin 4 vapaaehtoisteniltaa. 

Ystävätoiminnan peruskurssi järjestettiin keväällä 2014. Koulutuksessa oli 5 nuorta 

mukana. 

 

Kevään tapaamiset: 

 

 Mainostenjako-ilta/7 hlö 

 Peli-ilta/8 hlö 

 Piknik/12 hlö (myös vastakaverit mukana) 

 Keilaus/7 hlö (myös vastakaverit mukana) 
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Syksyn aikana yhteisiä tapaamisia järjestettiin yhteensä 4 kertaa ja myös vastakaverit olivat 

kutsuttu mukaan iltoihin. 

Ystävätoiminnan peruskurssi järjestettiin myös syksyllä 2014. johon osallistui noin 10 

nuorta. 

 

Syksyn tapaamiset: 

 

 Leffa/9 hlö 

 Tutustumis-ilta/8 hlö 

 Keilaus/10 hlö 

 Pikkujoulut/13 hlö) 

 

Kaveriparit: Toimivia ystäväpareja vuoden 2014 lopussa oli 11. Vuoden 2014 

aikana ystäväpareja on lakannut toimimasta 5. Kaveria odottavia 

vapaaehtoisia oli reservissä vuoden lopussa odottamassa 5 henkilöä. 

 

Kaveriparit ovat tapailleet vaihtelevia määriä, jotkut kerran viikossa, 

jotkut pari kertaa kuukaudessa. Yhteisinä harrastuksina on ollut mm. 

kahvittelu, lenkkeily ja keilaaminen. 

 

 

Pluspisteet 
 

 Vuoden aikana oli neljä vapaaehtoista pääsääntöisesti päivystämässä ja eri 

tilaisuuksissa. 

 HIV- testejä tehtiin 76 asiakkaalle. 

 Testeissä ei ollut yhtään positiivista tulosta. 

 Eri oppilaitoksiin ja yhteisöihin oltiin yhteydessä myös koulutuksen merkeissä. 

 Karjalan lennosto tammi- ja heinäkuun saapumiserien alokkaille pidettiin kondomin 

ajokortti- ja kumikoulutusta, johon osallistui yht. n. 250 alokasta. 

 Kuopion Rock Cockissa päivystimme heinäkuussa ja jaoimme noin 2000 

ehkäisyvälinettä.  

 

Terveysneuvontapisteet 
Terveysneuvontapisteiden toiminnan tavoitteena on täydentää Kuopion kaupungin 

hyvinvointipalveluja matalan kynnyksen terveyspisteissä.  Terveyspisteissä järjestetään 

maksutonta Käypähoitosuositusten mukaista terveysneuvontaa, ohjausta, verenpaineen ja 

verensokerin mittausta. 

   

Toiminnassa on mukana 18 terveydenhuollon ammattilaista. Jokaisella terveyspisteellä on   

nimetty vastuuhenkilö. 

 

Vastaanotot syys-toukokuussa. 

 

Terveyspisteet: 

 

  Saarijärven asukastupa, auki 5kk, 1 kertaa/kk             asiakkaita 29 

  Länsi Puijon asukastupa, auki keväällä 1kertaa/kk, syksyllä 2kertaa/kk        asiakkaita 101 

  Petosen kohtaamispaikka Kotikulma, auki 1kertaa/kk                                 asiakkaita 66 

  Neulamäen asukastupa syksy, auki 1kertaa/kk                                          asiakkaita 28 

  Puijonlaakson palvelukeskus, auki 1kertaa/vk                                            asiakkaita 154 

  SPR Kontti, auki 1kertaa/kk                                                                      asiakkaita 67 

  SPR aluetoimisto, auki 1kertaa/kk                                                             asiakkaita 19 

  Kiertävä terveyspiste, auki 4 kertaa                                                          asiakkaita 124 

       ================ 

                                                                  Toimenpiteitä yhteensä: 1097, asiakkaita 587 

 

Toiminnalle tehtiin ja otettiin käyttöön itsearviointimalli ja kerättiin vuoden lopussa asiakas- 
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palaute. Järjestettiin vapaaehtoisille neljä kehityspalaveria. Valtakunnallisille opintopäiville 

osallistui yksihenkilö. Osallistuttiin Kuopion ehkäisevän päihdetyöviikon valmisteluun ja 

toteutukseen. Vastaanotoista tiedotettiin asukastupien ilmoitustauluilla, lehdissä ja 

RedNetissä. 

 
Liitteenä: Tilastot ja asiakaspalaute 

 

 

 

 

Talous  

 
Tilinpäätöksessä 2014 merkittävimmät tuloerät olivat ensiapupäivystystulot 24.524€ 

(talousarviossa 14.000€), nettovuokratuotot kahdesta osakehuoneistosta 4.620€ (ta 

4.752€), osaston omakeräys PeeÄssän toimipisteissä 6.099€(ta 6.000€) ja  

jäsenmaksutuotot 6.401€ (ta 5.500€).  

 

Vastaavasti merkittävimmät menoerät ovat vuokrakulut 6.384€ (ta 6.984€) ja  

koulutuskulut 4.559€ (ta 7.928€).  

 

Tuloslaskelma sisältää Nälkäpäivä-keräystulosta 7.830€ (ta 15.000€), joka on läpivirtaava 

erä.  

 

Tilinpäätös oli 1911,00 euroa (ta -1400 euroa) alijäämäinen. Taloudenpidossa huomioidaan 

seuraavat seikat: 

 

Turvataan osaston toimintayksiköiden riittävät käyttövarat. Käytetään tarvittaessa 

maltillisesti osaston 50.000 e, joka on lainattu SPR Savo-Karjalan piirille. Nostettiin vuoden 

aikana 10.000 euroa alkuperäisestä 60.000 euron summasta. 

 
 
 

 
Liitteet: 
 

Terveysneuvontapisteet: tilastot ja asiakaspalaute 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


